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Sammanfattning 

Bakgrund:  

Vilka förväntningar och tankar har femåringarna inför att börja i förskoleklassen? Som 

pedagog och lärare vill man ha kunskap om vilka förväntningar och tankar barn har om 

förskoleklassen, då det sker förändringar i barns liv. Förskolan förknippas med lek, medan 

förskoleklassen förknippas med lärandet. 

Syfte: 

Syftet med denna studie är att undersöka femåringarnas förväntningar och föreställningar 

inför att börja i förskoleklassen och hur barnen ser på pedagogerna i verksamheterna.  

Metod: 

I studien hade vi använt oss av kvalitativa metoder, barnintervjuer och fokusgrupper för att 

kunna förstå barnens livsvärld. Vi var på en förskola i Västra Götalands län, där det fanns fyra 

avdelningar med barn mellan ett till fem år. Vi intervjuade femåringarna och i 

barnintervjuerna deltog elva barn och fokusgrupperna var indelat i två grupper med tre till 

fyra barn i varje grupp. 

Resultat: 

Alla barn som deltog var positiva till att börja i förskoleklassen. Barnen hade olika tankar om 

förskoleklassen fast de inte hade börjat med övergången. Deras förväntningar var leka, läsa, 

skriva och läxor. Barnen tog även upp att man får läxor och betyg i skolan men då måste man 

sköta sig för att få dem. De föreställde sig att pedagogerna/lärarna hade olika roller i förskolan 

och förskoleklassen.  
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Förord 
 

Vi vill först tacka den förskola som tog i mot oss men framförallt barnen som ställde upp för 

att vi skulle kunna genomföra vår studie. Ett stort tack till pedagogen Eva-Lotta Hylander som 

har agerat som ett bollplank och hjälpt oss genom hela arbetet.  

Vi vill också tacka vår handledare Astrid Ottosson som har hjälpt oss genom hela arbetet.  

Sen skall vi inte glömma våra familjer som har trott på och stöttat oss genom hela arbetet.  

Tack för att Ni finns för oss. 

En stad i Västra Götalands län 2013 
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Inledning 
 

Den 1 januari 1998 överflyttades förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen till skollagen. 

Då infördes en frivillig skolform för sexåringar - förskoleklassen. Syftet med detta var att 

förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och grundskolan skulle närma sig varandra och 

kvalitén skulle förbättrades i verksamheterna. Ett nytt pedagogiskt förhållningssätt 

utvecklades genom att samverka med alla verksamheter.  Genom nya förhållningssätt 

skapades ett livslångt lärande som gestaltas i läroplanerna (Skolverket, 2001). 

  

Förskolan och skolans uppgifter är en del av en process i vårt samhälle för att utvecklas. Då vi 

samspelar dagligen med våra barn i olika sammanhang så för vi kulturen vidare till nästa 

generation. Samhället präglas av olika valmöjligheter som kan ge möjligheter till nyskapande 

och kulturella förändringar. Förskolan och skolan handlar om två olika kulturer som skall 

komplettera varandra. För att uppnå pedagogiskt arbete måste ett förändringsarbete ske med 

utgångspunkt i en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen (Dahlberg och Lenz 

Taguchi, 1998). 

Enligt Läroplanen på förskolan 98 (Lpfö 98, 2010) är förskolans uppdrag att stödja barns 

behov genom att de skall få reflektera och dela sina tankar om livsfrågor med andra. I 

Barnkonventionen (2007) handlar artikel 12 om att barn har rätt att säga sin åsikt och att 

vuxna skall lyssna på dem. Vi tycker att det är viktigt att pedagogerna får en uppfattning om 

hur barn föreställer sig skolstarten.  

 

Barn funderar tidigt på hur det är att börja i förskoleklassen. De pratar med varandra och 

skapar olika föreställningar hur det kommer att bli. Vi har upplevt att barn har både positiva 

och negativa föreställningar och detta ville vi undersöka. Det kommer finnas många olika svar 

och funderingar runt förskoleklassen. Då vi gör vår studie på höstterminen har pedagogerna 

ännu inte börjat prata om förskoleklassen. Det finns barn som inte har börjat fundera på 

förskoleklassen och det är vi medvetna om. 

 

När barn börjar i förskoleklass är det en stor förändring i deras liv, från att vara liten till att bli 

stor. Många barn har stora förväntningar på vad som kommer hända och vad man gör i 

förskoleklassen. Då barn får ta sin nya skolväska första dagen kan det uppstå många olika 

känslor. Sandberg (2012) betonar att börja i förskoleklass är en stor förändring i barns liv då 

de blir skolbarn och att det är en lång tid av förberedelser för att börja i skolan. I skolan 

skapar barn relationer till kompisar och pedagoger. 

 

Vi måste sträva efter att ställa oss utanför våra egna upplevelser och ta barns perspektiv för att 

nå ett så bra resultat som möjligt. Johansson och Pramling Samuelsson (2003a) beskriver 

barns perspektiv såsom att man skall fånga och tolka barnets röster och uttryck.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar och förväntningar femåringar 

har inför att börja i förskoleklass och hur barnen ser på pedagogerna/lärarna i verksamheterna. 
 

Frågeställningarna till studien är: 

 Vilka tankar har barn inför att börja i förskoleklass? 

 Vad tror barn att de får göra i förskoleklassen? 
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 Hur beskriver barnen pedagogernas arbete i förskolan? 

 Vad tror barnen att läraren gör i förskoleklassen? 

Forskningsbakgrund 
 

I följande avsnitt redogör vi för de tre skolformerna – förskola, förskoleklass och skola. Vi 

kommer även gå in på hur stor betydelse övergången till förskoleklassen har för barnen och 

barns förväntningar och tankar om skolan. 

Förskola 
 

Enligt skolverket (2013) är förskolan en verksamhet som riktar sig till barn från ett år till dem 

som börjar i förskoleklassen eller i den obligatoriska skolan. Syftet med förskolan är att 

stimulera barns utveckling, lärande och erbjuda en trygg omsorg. Hösten 1998 fick förskolan 

en egen läroplan (Lpfö98) som reviderades 2010. Anledningen till att förskolan fick en egen 

läroplan var att markera förskolans betydelse som första steget i det livslånga lärandet. 

Läroplanen tar upp bl.a. värdegrund och uppdrag, nationella mål och riktlinjer. Läroplanen 

tar även upp att leken har en stor betydelse i barns utveckling och lärandet.  Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003b) påpekar att man inte arbetar med regler utan man arbetar mot 

mål som tar upp barns utveckling och lärande.  

 

Det finns både kommunala och fristående förskolor.  Fristående drivs t.ex. av en stiftelse, 

aktiebolag eller föräldrakooperativt. Samma regler gäller för fristående förskolor som 

kommunala förskolor. Det är kommunen som erbjuder plats då föräldrarna arbetar eller 

studerar, om man är arbetslös eller föräldraledig erbjuds barnen en plats på 15 timmar i 

veckan. I förskolan skall det finnas utbildade förskollärare eller annan personal som har 

likvärdig utbildning som främjar barns utveckling och lärande (Skolverket, 2013) Dahlberg 

och Lenz Taguchi (1998) anser att det pedagogiska arbetet skall väcka barnens intresse och 

lust för att lära. De menar även att den dagliga omsorgen d.v.s. hygienen och matsituationerna 

har samma värde som allt annat som händer i förskolan.  

 

Sheridan, Johansson och Pramling Samuelsson (2003) betonar att de första åren i ett barns liv 

är betydelsefulla för ett livslångt lärande. Förskolan bygger på att barn lär sig genom att leka, 

samspela, skapa och utforska. I dagens samhälle är förskolan den viktigaste arenan för att 

utveckla vänskap. De menar att barn samspelar och lär av varandra. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2012) framhäver för att ett barn skall komma vidare i utvecklingen måste skolan 

ta vid där förskolan slutar. Det barnet gör i förskolan och skolan måste vara meningsfullt för 

dem.  Persson (2010) lyfter fram att det skall vara ett samarbete mellan förskola, förskoleklass 

och skolan för att fånga upp det enskilda barnet. Enligt Lpfö98 (2010, s. 13) skall förskolan 

sträva efter  

 

att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för 

att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. 

Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för 

respektive verksamhet. 
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Förskoleklass 
 

Förskoleklassen är en egen skolform för sexåringar som är frivillig. Syftet med 

förskoleklassen är att förbereda eleven för fortsatt utveckling och lärande. Lek och skapande 

är två viktiga delar som ingår i verksamheten. Verksamheten går under skolans läroplan och 

den nya läroplanen kom hösten 2011 för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 (Lgr11). Läroplanen består av tre delar - skolans värdegrund, uppdrag och övergripande 

mål och riktlinjer. Det finns både kommunala och fristående förskoleklasser som drivs av t.ex 

ett bolag, en stiftelse eller förening. Kommunerna är skyldig att anvisa en plats i en avgiftsfri 

förskoleklass.  Förskoleklassen finns för det mesta i eller nära en anslutning till den skola som 

barnet skall börja i och pågår i cirka tre timmar per dag (Skolverket, 2013). 

 

Karlsson, Melander, Pérez Prieto och Sahlström (2006) beskriver en dag i förskoleklassen 

som olika arbetspass. Barnen får olika arbetsuppgifter att arbeta med och mellan passen är det 

rast så barnen kan springa av sig. Detta är en stor förändring för barnen om man jämför med 

förskolan där man inte har strukturella riktlinjer. Enligt skolverket (2013) skall 

förskoleklassen fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan 

Persson (2010) anser att förskoleklassen kan ses som en övergångszon till skolan där barnet 

socialiseras in i skolans kultur och miljö på ett lekfullt sätt. Det gör att skolstarten blir en 

positiv händelse för barnet. 

 

Grundskola 

 

Skolverket (2013) beskriver grundskola som en nioårig skolplikt och varje läsår består av en 

höst och vårtermin. Barn börjar i grundskola på hösten det året de fyller sju år. Utbildningen 

skall vara likadan oavsett var i landet man går i skolan. Innehållet i skolan styrs av läroplanen 

(Lgr11). Individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen ska ges under alla skolår. 

Persson (2010) anser att utbildningen skall hålla en hög kvalité som gör att eleverna får bra 

förutsättningar att nå utbildningens mål. Dahlberg och Lenz Taguchi (1998) betonar att ett 

skolbarn är mera synligt än ett förskolebarn och att skolan är ämnescentrerad. 

Det finns både kommunala och fristående grundskolor. Fristående grundskolor drivs av ett 

bolag, en stiftelse eller en förening. Undervisningen i fristående grundskolor skall vara 

densamma som i de kommunala grundskolorna. Friskolorna är godkända av statens 

skolinspektion (Skolverket, 2013). 

De barn som har en utvecklingsstörning har möjlighet att gå i en grundsärskola som är 

anpassad efter elevens förutsättningar. Det finns även möjlighet för de barn som har 

funktionsnedsättning eller andra skäl till att inte kunna gå i grundskola eller i grundsärskola 

att gå på en specialskola. Varje grundskola kan ha olika inriktningar som till exempel 

montessori, engelska klasser eller kultur- och idrottsklasser (Skolverket, 2013). Persson 

(2010) menar att det är hemkommunen som ansvarar för att elever skall få utbildning. Om det 

finns särskilda skäl till att eleven inte kan gå i grundskola i sin hemkommun får kommunen 

komma överens med en annan kommun att ta emot eleven. De elever som väljer själv att gå 

sin grundskoleutbildning i en annan kommun är inte hemkommunen skyldig att anordna 

utbildning för dem. 

Hösten 2012 bestämdes att barnen i årskurs sex skall få betyg i skolan. Barnen får betyg efter 

varje termin i varje ämne men inte i språkval, det får man först i årskurs sju. I årskurs nio får 

man ett slutbetyg som används när man söker in på gymnasieskolan. Läsåret 2011/2012 
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infördes en ny betygskala A-F. Det innebär att det är en betygstege som har sex betygsteg A, 

B, C, D, E och F. De olika stegen A till E står för godkända resultat medan F står för inte 

godkänd resultat. Om ett barn har en hög frånvaro eller att man inte kan bedöma barnets 

kunskaper sätts det ett streck i betyget (Skolverket, 2013).  

Övergång till förskoleklass 
 

Man kan tro att övergångar bara händer i förskolan/skolan men vi utsätts för det under hela 

vårt liv. Enligt Ekström, Garpelin och Kallberg (2008) börjar barn tidigt i förskolan där det 

finns småbarnsavdelning och syskonavdelning kommer de att vara med om en övergång innan 

barnen börjar i förskoleklassen. Författarna menar att de får vara med om olika övergångar 

inom förskolan innan de når själva skolan. Skolverket (2001) beskriver att övergångar till 

förskoleklassen kan se olika ut beroende på hur föräldrar väljer skola. Valen kan variera 

beroende på olika faktorer t.ex. skolskjuts, syskons placering eller föreställningar om 

verksamhetens kvalitet. Sandberg (2012) tar upp att barn som kommer ifrån skilda miljöer, 

förskolor, dagbarnvårdare och hem måste mötas och svetsas samman under första skolåret för 

att skapa en trygg och god atmosfär. 

 

Att börja i förskoleklass kan både vara spännande och skrämmande upplevelser för barn. 

Sandberg (2012)  betonar att skolstarten är en viktig händelse i barnets liv, men det kan även 

innebära påfrestningar.  Dessa påfrestningar kan vara för stora förväntningar och krav på att 

lära sig läsa, skriva och räkna. Ackesjö (2011) anser att förskolan har förändrats de senaste 

åren då det inte längre är en institution där barnen får omsorg utan det är en plats där de får 

utvecklas och lära sig. Hon beskriver även att förskolan skall förbereda barnen för kommande 

skolgång. Laverick (2008) menar att första intrycket av barnets skolstart måste vara positivt 

för föräldrar och lärarna då de skall samarbeta under barnets skolgång. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) påpekar att om föräldrarna är engagerade i sina barns skolgång 

blir det ett positivt lärande för barnet. Ackesjö och Persson (2010) betonar att ett av målen i 

förskoleklassen är att de skall förbereda barnen inför en ny skolform. Genom att barnen 

skaffar sig kompetenser ifrån en verksamhet kan de använda det i en annan och detta kallar 

författarna för framtidsorienterad riktning. Författarna menar att lärarna utgår ifrån varje barns 

behov och möter barnen där de är i sin utveckling vilket underlättar övergången från förskola 

till skola. Genom att få erfarenheter i förskolan får det en betydelse för senare skolframgång. 

Barnen behöver bygga sociala färdigheter, språk och gott självförtroende. Persson (2010) 

anser att en god kvalitet i förskolan ger barnen en positiv utveckling som senare visar sig i 

skolan.  

Barns förväntningar och tankar om skolan 
 

Barn har olika föreställningar om skolan, om vad man skall lära sig och hur verksamheten ser 

ut. Doverborg, Pramling Samuelsson och Qvarsell (1987) beskriver att barn har egna tankar 

och uppfattningar om vad man gör i skolan och att tankarna påverkas av de erfarenheter de 

gör i livet. Det är viktigt att barns tankar får komma till uttryck så att pedagogerna/lärarna kan 

använda sig av barns olika sätt att tänka i verksamheten. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2012) betonar att ett barn alltid har med sig egna uppfattningar och tankar ifrån en situation 

som de har upplevt tidigare. 

Ackesjö (2010) hade som syfte i sin undersökning att belysa den svenska övergången till 

förskoleklassen genom ett barns perspektiv. Barnen hade ritat bilder på hur en dag i 

förskoleklassen såg ut. De beskrev sina erfarenheter i bilderna. Bilderna föreställde att man 
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kunde leka både inomhus och utomhus, lärandet via samlingar och att lära sig läsa och skriva. 

Det som Ackesjö kom fram till var att barnen var medvetna om att förskoleklassen är en 

skolform medan förskolan är en annan form av pedagogisk verksamhet. Hon tolkade bilderna 

som att barnen utelämnade skolliknande pedagogisk verksamheten och att barnen inte såg den 

vuxenledda undervisningen som dominant i verksamheten. I leken som barnen beskrev på 

bilderna fanns det inga vuxna utan Ackesjö menar att det är fri lek där vuxna inte deltar. Men 

hon belyser även att barnens bilder visar att barnen kanske inte ser förskoleklassen som en 

skolform för lärandet. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver att i förskolan och skolan ser barnen 

sina pedagoger/lärare som en trygghet som de kan vända sig till när de är ledsna. Barnen vill 

även ha pedagogens/lärarens uppmärksamhet i olika sammanhang det vill säga då barnen har 

skapat något eller visa var de kan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att 

lärandet är att utvidga barns värld genom att de uppfattar eller ser något på ett nytt sätt.  För 

att ett barn skall förstå sin omvärld måste det vara meningsfullt för dem. Att ge barnen 

förutsättningar betyder att pedagogerna/lärarna måste möta och utmana barnens tankar för att 

de skall kunna utveckla sig. Enligt Doverborg, Pramling Samuelsson och Qvarsell (1987) 

uppfattar många barn att skolan inte tar vara på deras intressen, kunskaper och önskemål. De 

tar även upp att många barn är noga med att skilja på ”leka” och ”lära”, detta kan bero på 

vilka erfarenheter och föreställningar barnen har om vad skola är för något. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) betonar att om man vill veta hur barn tänker måste man ge dem 

tid att uttrycka sig och formulera sina tankar och föreställningar.  

Teoretisk utgångspunkt 
 

I detta avsnitt tar vi upp barns perspektiv som man lätt förväxlar med barnperspektiv. Vi 

redogör även för hur lek och lärandet hänger ihop och hur viktigt det är för barnen att ha leken 

som redskap för sitt lärande. Sist kommer vi in på Vygotskijs syn på utveckling och lek. 

Utifrån vårt syfte med studien tar vi upp lek och lärande under teoretiska utgångspunkter.   

Barnen som vi intervjuade förväntade sig att leken och lärandet i förskolan skulle fortsätta i 

förskoleklassen. Enligt Vygotskij uppstår leken ur sociala sammanhang där man kan prova på 

olika saker för att utvecklas som t. ex inta andras perspektiv via leken. 

Barns perspektiv 
 

Barnperspektiv och barns perspektiv är lätta att förväxla. Enligt Halldén (2003) är ett 

barnperspektiv att tillvara ta barns villkor och verka för barnets bästa. Hon menar att vuxna 

fångar barnens röster och sedan tolkar dem som ett uttryck. Informationen behöver inte 

komma ifrån barnen själva utan kan gå via en annan person. Arnér och Tellgren (2006) 

beskriver barns perspektiv som hur barn ser på sin tillvaro ur sina egna synvinklar och hur 

barn ser med sina ögon utifrån sina egna föreställningar, men även hur vuxna ser på barns 

situation. Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) betonar för att utveckla en 

förståelse hur barn uppfattar sin omvärld är det bra att utgå ifrån deras livsvärld. Fokus ligger 

på barnet som ett subjekt i sin egen värld.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) anser att barns perspektiv handlar om att barnet 

själv skall kunna berätta om sina upplevelser, tankar och erfarenheter. Samtidigt skall vuxna 
försöka tolka deras sätt att vara, förstå hur de tänker men även att barnens röster kan föras 

fram av en vuxen. Genom att kunna se världen som barn ser den måste vuxna kunna tolka 
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barns agerande utifrån barnets egna perspektiv. För att fånga barns perspektiv kan man 

intervjua, göra inspelningar av barnen och dokumentera det barnen skapar. 

 

I Lpfö98 (2010, s 12) ska förskolan sträva efter att varje barn: 

 

 utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få 

möjlighet att påverka sin situation, 

 utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för 
förskolans miljö,  

 utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer 
genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande,  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att barn i förskola och skola ska kunna 

utveckla sig genom att förmedla sina upplevelser, tankar, erfarenheter och känslor. Då vuxna 

ser, lyssnar och tolkar barns sätt att vara får man en kunskap om barns utveckling och 

erfarenheter. Arnér och Tellgren (2006)  anser att vuxna och barn skall samtala med varandra 

för att den vuxne skall få en djupare förståelse av barns perspektiv och hur de uppfattar sin 

situation och den värld de lever i.  

Lek och lärande 
 

Hjort (1996) skriver i sin avhandling om barns tankar om lek i förskolan. Hon menar att barn 

inte är oskrivna blad utan när de kommer till förskolan bär de med sig erfarenheter, tankar och 

fantasier som de vill få bekräftelse på. Leken är ett viktigt redskap där barnen möter 

utmaningar som spelar en aktiv roll för att de ska förstå sin omgivning och sig själva. Vidare 

menar författaren att barn utvecklar sin självkänsla och självständighet genom leken. Via 

leken får barn kunskaper, förståelser och utveckling t.ex. de kan inta andras perspektiv och 

förstå lekens regler. I leken kan barn uttrycka sina känslor för att kunna förstå vad som händer 

runt omkring dem. Knutsdotter Olsson (2003) hävdar att i lekens värld kan barnen prova sig 

fram med olika känslor som t.ex. aggression, rädsla och glädje. Lillemyr (2002) menar att 
barn lär känna sig själva och ser sin livsvärld genom leken. Under leksituationer blir barn 

medvetna om sina handlingar och motiv då de utvecklar en social kompetens. I Lpfö98 (2010) 

står det att förskolans uppdrag är att låta leken främja varje barns utveckling och lärandet sker 

genom att vara lustfyllt och stimuleras genom fantasi, inlevelse och kommunikation. I leken 

får barnet möjligheter att uttrycka och bearbeta sina upplevelser, erfarenheter och känslor. 

 

Lärande och lek är viktiga begrepp som finns i både förskolans och skolans pedagogik där 

barn kan undersöka och experimentera för att få upplevelser och erfarenheter. Lillemyr (2002) 

menar att barn måste känna trygghet och trivsel för att ha lust att gå vidare och upptäcka 

sammanhang och se helheten i tillvaron. Skolan och förskolan har olika synsätt att se på 

leken. I förskolan framhäver man den fria leken och i skolan är det mera lekbetonade 

aktiviteter främst inom estetiska ämnen och under rasterna. Lärandet sker genom lek då barn 

upplever och skapar i samband med lek och andra aktiviteter. Då förändringar sker snabbt i 

förskolan/skolan måste pedagogen utveckla en egen kompentens för att kunna förstå leken 

som lärande. Lillemyrs undersökning visade att barnen förknippar förskolan med lek och 

skolan med lärande. Lindgren (2002) anser att lärande och lek hör ihop och att det ses som en 

självklarhet i barns liv. Barn får lära sig lyssna, respektera regler och de kan reda ut 

konflikter. Då barn lär sig saker via leken får barn en god självkänsla. 
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Vygotskij – det sociokulturella perspektivet 
 

Psykologen Lev S Vygotskij (1896-1934) är känd för sin utvecklingspsykologi och pedagogik 

som han tillförde världen. Han intresserar sig för hur människan genom arbete omskapar 

världen och hur man formas till psykologiska varelser. Vidare är språket ett viktigt redskap 

som är kollektivt och är en avgörande roll för individens lärande och utveckling. Vygotskij 

menar att ett barn kommunicerar redan ifrån födseln med sin omgivning men det är först när 

språket kommer som barnet blir delaktig i sin omgivning och får sociala erfarenheter. 

Utvecklingen sker genom sociala och kulturella erfarenheter med andra (Säljö, 2005). Säljö 

(2000) beskriver den kulturella utvecklingen där känslor och tankar hänger samman där all 

utveckling och allt tänkande har en utgångspunkt i social aktivitet.  

 

Enligt Hwang och Frisén (2005) anser Vygotskij att barn bygger upp sin kunskap om världen 

men ingår även i ett socialt och kulturellt sammanhang. Språket är en viktig del i lärandet och 

gör barnen delaktiga i sociala samspel. All form av samtal och inre dialoger utvecklar barns 

tänkande. Vygotskij beskriver att utveckling och utbildning går hand i hand och att det är 

viktigt hur föräldrar och pedagoger förhåller sig till barnets utveckling och inlärning. En 

viktig förutsättning för barnet är att ta hjälp av en vuxen eller en kompis för sin inlärning. 

Säljö (2005) betonar att Vygotskij anser att barn mognar olika och behöver utmanande 

uppgifter som öppnar deras nyfikenhet och att de använder sig av redskap som kulturen 

tillhandahåller bl.a. begrepp och skriftspråk. För att få barnet att förstå bör en pedagog lägga 

kunskapsnivån liten bit över barnets nivå. 

 

Vygotskij anser att glädje och regler är viktiga kännetecken för leken. Barn kan skapa en 

påhittad situation i själva leken som de kan ta kontroll över. En annan aspekt i leken är 

fantasin och det är för att barnen skall kunna förstå verkligheten. Här kan barn prova på olika 

saker inom leken som de har erfarenheter av eller upplevt som kan väcka olika känslor. 

Fantasin är en känslomässig process som utvecklar kreativiteten. I barndomen får barn 

uttrycka sig i leken och det är viktigt att ge leken tid och rum (Lillemyr, 2002). 

 

Metod 

I följande avsnitt redogör vi för kvalitativa metoder, barnintervjuer och fokusgrupper som vi 

har valt att använda oss av under studien. Kvale (2009) betonar att syftet med en kvalitativ 

metod är att kunna förstå den andres perspektiv. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att 

kvalitativa metoder ger en ökad förståelse av det man undersöker. Vi tar även upp urval av 

undersökningsgrupp, genomförandet, hur vi bearbetade och analyserade materialet samt 

studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Till sist tar vi upp etiska principer som vi 

förhåller oss till. 

Intervju och fokusgrupp  
 

En intervju är en dialog mellan två, där den ena utfrågar den andra för att skaffa information 

om det man undersöker. Genom intervjuer byts erfarenheter och kunskaper med varandra. 
Kvale (2009) anser att intervjua människor är att fånga upp deras upplevelser och 

uppfattningar om sin omvärld.  Den som intervjuar bör ha ett förhållningssätt som gynnar 

intervjun, så personen kan känna sig trygg och säker i situationen. Innan intervjuerna är det 

bra att fundera på hur dokumentationen skall se ut, att använda anteckningar eller att spela in 

eller ha med bägge delarna (Justesen och Mik-Meyer 2011). Vi använde oss av 

semistrukturerad intervjuguide och ett utifrånperspektiv då vi gjorde intervjuerna och 



11 

 

fokusgrupperna med barnen. Ett utifrånperspektiv innebär att man inte aktivt deltar i 

aktiviteten utan man står vid sidan om. Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att genom att 

använda semistrukturerad intervjuguide där temat och frågorna redan är klara är det bra om 

det finns det utrymme för avvikelser från guiden om intervjupersonen skulle ta upp något 

oväntat. När man intervjuar barn måste man tänka på att det kan vara svårare än att intervjua 

vuxna. För att kunna fånga upp barnens intresse och fokus menar Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) att man behöver sitta på en lugn plats och skapa en relation med barnet. 

De menar att man skall respektera och lyssna på barnet samt att de skall få känna sig viktiga 

för intervjun. En barnintervju bör inte hålla på för länge då barn kan ha svårt att koncentrera 

sig eller inte har rätt ålder för frågorna.  

 

En fokusgrupp är en grupp människor som fokuserar sig på ett tema. Antalet deltagare kan 

variera stort beror på vad syftet är. Det kan vara tre till fem eller upp till 30 deltagare. Är det 

för många deltagare i gruppen kan det vara bättre att dela in gruppen i mindre grupper så det 

inte bildas undergrupper. Det är viktigt att intervjuaren ser till att alla får komma till tals och 

säga sin åsikt. Som intervjuare måste man vara beredd på att på förlora kontrollen och ta upp 

åsikter som man kanske inte tycker om (Obert och Forsell, 2000). Dialogerna mellan 

deltagarna är väsentliga då man inte går in på djupet som under en intervju. En fokusgrupp är 

en metod för att få fram kvalitativ empiriskt material (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Hjort 

(1996) skriver att det finns både fördelar och nackdelar med fokusgrupper då barn är 

inblandade. Fördelarna är att barn kommer i ett överläge och då behövs det inte ställas lika 

många frågor eftersom barnen gärna pratar mer utifrån sig själva. Nackdelarna kan vara att 

någon är dominant i gruppen. 

 

Att använda intervju och fokusgrupp som metod kräver ett öppet sinne, för att inte påverka 

barnens tankar och upplevelser. Kvale (2009) beskriver att det finns goda möjligheter att få 

långa beskrivningar och fängslande berättelser av intervjupersonernas livsvärld om de är på 

humör. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att motiven för att intervjua barn 

är många framförallt att pedagogerna skall få en bättre förståelse av barns värld. 

Urval 
 

Intervjuerna och fokusgrupperna gjordes på en förskola i Västra Götalands län. På förskolan 

fanns det fyra avdelningar med barn mellan ett och fem år. Vi intervjuade samtliga femåringar 

på förskolan. Andledningen till att vi valde den förskolan var för att en av oss hade gjort sin 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) där och kände barnen. Under barnintervjuerna fick vi 

hjälp av elva barn, sex pojkar och fem flickor.  Fokusgrupperna var indelade i två grupper, i 

den ena gruppen var det tre barn och i den andra var det fyra barn. 

Genomförandet 
 

Vi började med att ha enskilda barnintervjuer med elva barn och fortsatte sedan med två 

fokusgrupper med tre respektive fyra barn i varje grupp för att få material till vår studie. Vi 

presenterade vårt syfte med studien för pedagogerna och vilka mål vi hade i studien. 

Pedagogerna var positivt inställda och ville följa utvecklingen. Därefter skrev vi ett 

missivbrev (se bilaga 1) till vårdnadshavarna för att få ett medgivande så barnen kunde delta i 

studien. Missivbreven lämnades ut till vårdnadshavarna och när vi hade fått in dem kunde 

arbetet med studien börja. Vi fick inte in alla missivbrev ifrån vårdnadshavarna så det blev ett 

par bortfall. 
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Vid det första besöket samlade vi alla barn i ett trivsamt rum så barnen blev bekanta med oss 

då en av oss inte hade träffat dem tidigare. Barnen var förbereda på att vi skulle komma. Detta 

visade sig bland annat då en flicka utbrister att hon visste varför vi var där. Hon berättade att 

pedagogerna hade pratat med dem om deras förväntningar och föreställningar om 

förskoleklassen innan vi kom och besökte dem. När vi berättade om vår studie försökte vi 

fånga deras intresse så de skulle vilja vara med i vår studie. Barnen undrade hur det skulle gå 

till. Vi förklarade och visade hur vi skulle gå tillväga med inspelningen. För att barnen inte 

skulle bli för intresserade av mobiltelefonen under intervjuerna så fick de prova att spela in 

sig själva och lyssna på det de hade sagt. Vi frågade även om det var okej att spela in dem.  

 

Vid andra besöket hämtade vi ett barn i taget, eftersom de var på olika avdelningar. Under 

intervjuerna var båda med hela tiden, den ena intervjuade och den andra förde anteckningar, 

iakttog och ansvarade för de tekniska redskapen. Den som antecknande satt avsides för att inte 

störa barnet. Innan vi började intervjua frågade vi barnet återigen om vi fick spela in dem. 

Detta var för att barnen skulle kunna säga nej om de inte ville bli inspelade. De barn som ville 

fick vara med och starta inspelningen. Intervjuerna pågick i ca 10-20 minuter beroende på vad 

barnen svarade och hur intervjusituationen utvecklades. Efter intervjun fick barnet lyssna en 

stund på inspelningen och det verkades som barnen uppskattade det.  

 

Under tredje och fjärde besöken fortsatte vi att intervjua barnen för att nå samtliga femåringar. 

När vi hade intervjuat transkriberades materialet. När vi började bearbeta det insamlade 

materialet uppfattade vi att underlaget var otillräckligt för att besvara våra frågeställningar. Vi 

beslutade oss för att utveckla studien genom att genomföra gruppintervjuer i form av 

fokusgrupper, med tre till fyra barn i varje grupp. Vi formulerade tre frågeställningar utifrån 

syftet som vi ville att barnen skulle besvara under fokusgrupperna. Det blev tre frågor (bilaga 

3) som gick att utveckla under tiden barnen diskuterade. Vi kontaktade förskolan igen för att 

bestämma en tid som vi kunde komma ner för att göra intervjuer med fokusgrupperna.  

 

Vid femte besöket på förskolan närmade det sig jul vilket gjorde att urvalsgruppen blev 

mindre. Det blev två grupper med tre till fyra barn i varje grupp. Fokusgruppsintervjuerna 

genomfördes i samma rum som vi var i när vi intervjuade dem. Innan vi började diskuterade 

vi en liten stund med barnen om varför vi kom tillbaka och om vi fick spela in dem igen. 

Fokusgruppsintervjuerna pågick i cirka en halvtimme. Efter fokusgrupperna transkriberade vi 

materialet och bearbetade det. Vi uppfattade att vi hade tillräckligt med underlag för studien.  

Bearbetning och analys 
 

Under hela intervjun skrev en av oss ner det barnen sa i helhet och spelade in dem. Detta för 

att kunna lyssna av det flera gånger då vi inte ville missa något. Då vi hade fokusgrupperna 

spelade vi in helheten men antecknade bara det vi iakttog.  Kvale (2009) menar att om 

utskriften av intervjun är väl gjord så blir det projektets hårda empiriska kärna. Då vi var klara 

med intervjuerna och fokusgrupperna satte vi oss ner tillsammans och diskuterade materialet 

samt transkriberade det insamlade materialet.  

 
Vi läste igenom det transkriberande materialet flera gånger för att få en överblick över 

innehållet, därefter jämfördes likheter och skillnader.  Detta var för att barn lättare kan 

diskutera olika ämnen i intervjun som inte rör studiens syfte. För att komma åt studiens syfte 

beslutade vi att kategorisera föreställningarna och tankarna barnen hade. Kvale (2009) anser 

att när en intervju kategoriseras får forskaren en snabbare överblick och kan lättare analysera 

det man vill komma åt. 
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Då vi hade analyserat svaren fördjupade vi oss i dem. Enligt Kvale (2009) är det inte bara det 

intervjuaren berättar som är viktigt i en analys utan det viktiga är att fördjupa och förstå 

innebörden i det som är sagt. Vissa barn hade svårt att förstå innebörden i vissa begrepp som 

vi använde och det gjorde att vi fick byta ut dem mot ord som barnen förstod. Genom att vi 

diskuterade svaren med varandra så fick vi en innebörd i det barnen hade sagt under 

intervjuerna och fokusgrupperna. Vi kommer att presentera vårt resultat i olika teman och 

dessa är förvirrande begrepp, positiva förväntningar, föreställningar om skoldagens innehåll 

och lärarroller som barnen beskriver.  

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
 

Enligt Justesen och Mik-Mayer (2011) är validitet något man avser att mäta, det vi säger att vi 

mäter. Med validitet mäter man giltigheten. Stukát (2005) menar att validiteten är svårfångad 

och att man måste hela tiden fokusera på vad det är jag undersöker. Detta kunde vi märka då 

barnen lätt kom på andra saker att prata om. Som intervjuare måste man hålla fokus och få in 

barnen på rätt spår igen.  

 

Vi intervjuade barnen både enskilt och i grupp på höstterminen vilket kan ses som väldigt 

tidigt för en femåring att börja fundera på förskoleklassen. Validitet kan påverkas då vissa 

barn inte är medvetna om vad som händer i förskoleklassen. Många barn vet redan vad det 

kan innebära och är väldigt nyfikna på att börja i förskoleklassen, då de har kompisar eller 

syskon som går där. Under intervjun försökte vi att inte ställa ledande frågor till barnen.  

 

Stukát (2005) beskriver reliabilitet som tillförlighet d.v.s. hur kvalitén är på själva 

mätningsinstrumentet. Kommer vår studie ge oss en sanningsbild över hur det är att börja i 

förskoleklassen? Alla barnintervjuer har vi skrivit ner i sin helhet efter vi har lyssnat på 

inspelningarna. Vid flera tillfällen har vi fått gå tillbaka till inspelningarna och anteckningarna 

för att försäkra oss om att vi inte har hört fel. En aspekt som vi har funderat på är om barnen 

säger det vi vill höra. Efter vi hade tolkat inspelningarna uppfattade vi att barnen pratade 

sanning och gav oss en sann bild av det vi undersökte. Detta för att barnen gärna ville berätta 

vad de trodde om förskoleklassen.  Då vår studie bara omfattade barn på en förskola kan vår 

undersökning inte vara generaliseringsbar. Kvale (2009) menar om det är för få 

intervjupersoner kan man inte generalisera resultatet.  

Etiska principer 
 

Som intervjuare måste man ta hänsyn till vissa etiska förhållningssätt. Att man öppet berättar 

om sitt syfte med studien för intervjupersonerna. Anledningen till att det är viktigt att berätta 

om de etiska förhållningssätten är för att de som intervjuas skall känna sig trygga. (Justesen 

och Mik-Meyer, 2011). Stukát (2005) menar att all forskning där man undersöker människor 

skall få vara anonyma. Då vår kvalitativa studie bygger på intervjuer med barn under 15 år 

måste vi meddela vårdnadshavarna i god tid och inhämta deras samtycke (se bilaga 1).  Stukát 

(2005) beskriver dessa fyra etiska krav som en forskare måste ta hänsyn till: 

 

 Informationskravet: Forskaren skall informera deltagarna om studiens syfte 
och hur man skall gå till väga med studien. Det är viktigt att deltagarna vet att 

det är frivilligt och att man när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 
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 Samtyckeskravet: En deltagare har rätt att själv bestämma över sin medverkan. 

Om man är under femton år måste man ha vårdnadshavarens medgivande. 

Forskaren får inte påverka eller påtrycka deltagaren om sitt beslut. Här får man 

avsluta sin delaktighet när som helst utan att det blir obehagliga följder för 

deltagaren. Om studien inte omfattar några privata eller känsliga ämnen så kan 

forskaren hämta samtycke ifrån t.ex. lärare, arbetsgivare eller skolledning. 

 

 Konfidentialitetskravet: Betyder att deltagaren är anonym och forskaren inte 
får lämna ut information om deltagaren. Deltagaren skall vara införstådd med 

att alla uppgifter behandlas konfidentiellt. Alla i forskningsprojektet har 

tystnadsplikt.  

 

 Nyttjandekravet: Insamlade uppgifterna får endast användas för 
forskningsändamål. Informationen får inte utlånas eller användas för 

kommersiellt bruk. 

 

Innan studien meddelade vi i god tid pedagogerna, vårdnadshavaren och barnen för att få 

deras medgivande till att delta i vår studie. Vi har informerat vårdnadshavarna och barnen om 

att det är frivilligt att delta. Genom detta har vi utgått ifrån informationskravet. Vi har även 

skickat ut ett missivbrev till vårdnadshavarna där vi har beskrivit vårt syfte, hur vi skall gå 

tillväga, hur vi behandlar informationen och att barnen är anonyma. För att kunna börja med 

vår studie måste vi ha vårdnadshavarnas medgivande då barnen är under femton år – 

samtyckeskravet. Konfidentialietskravet innebär att alla deltagare är anonyma så man inte kan 

koppla namn eller ort till deltagaren. All information som vi har samlat ihop kommer vi inte 

lämnas ut till någon obehörig. De uppgifter som vi har samlat in kommer vi endast använda i 

vår studie och inga andra kommer att får tillgång till detta – nyttjandekrav 

Resultat 

Vi kommer att redovisa resultaten i olika teman. Dessa är: 

 

 Förvirrande begrepp 

 Positiva förväntningar 

 Föreställningar om skoldagens innehåll 

 Lärarroller som barnen beskriver  
 

I våra resultat kommer vi att ha med utdrag från intervjuerna där vi markerar B=barn och I= 

intervjuare. 

Förvirrande begrepp 
 

Barnen har svårt att förstå begreppen som vi använder oss av. Detta får oss att fundera på vad 

som man egentligen säger till barnen. Många gånger säger man skolan men menar förskola, 

förskoleklass och skola. Det blir väldigt förvirrat för barnen. Under en intervju får vi uppleva 

detta.  

 

I: Vilka förväntningar har du om förskoleklass? 

B: Ja.....Tyst..... 

I: Vet du vad förskoleklass är för något? 

B: Kommer inte ihåg. 
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Här börjar pojken bli irriterad och skruvar väldigt på sig. Då beslutar intervjuvaren att berätta 

om förskoleklassen men ändrar ordet till skolan. 

 

                    I: Hur känns det att börja i skolan? 

            B: Bra. 

 

Då vi ändrar begreppet till skola förstår pojken vad vi menar och svarar på frågorna. Vissa 

barn blandar ihop begreppen dagis, förskola och förskoleklass vilket gör det svårt för dem att 

förstå att de betyder olika saker. Vi ändrar även ordet pedagog till fröken och förskola till 

dagis. Vi blir mer vaksamma under studiens gång utifrån hur vi själva använder oss av 

begreppen. 

Positiva förväntningar 
 

Dagen i förskoleklassen ser olika ut för barnen utifrån deras förväntningar, föreställningar och 

upplevelser. Under intervjuerna framkommer det känslor och förväntningar som barn har 

inför starten i förskoleklassen. Ingen av barnen tycker att det skall bli skrämmande att börja i 

förskoleklassen utan de tycker att det skall bli spännande, pirrigt, roligt och asroligt. Många 

av barnen förknippar skolstarten med att få många nya kompisar och att få träffa syskon. 

Några av barnen ser skolan som en stor sal där man träffar alla sina kompisar.  

 

I förskoleklassen förväntar sig barnen att de får lära sig läsa, räkna och skriva. Barnen berättar 

för att kunna arbeta när man är vuxen måste man lära sig läsa och skriva. Att lära sig läsa är 

en självklarhet men de kopplar inte läsning till att man måste kunna bokstäverna. Några av 

barnen tycker att de kan skriva men inte läsa för det är något som man lär sig i 

förskoleklassen. Matematik är också något som de lär sig själva och räkna kan de. Under en 

intervju beskriver en pojke att man får göra matematik i förskoleklassen och att han upplever 

att det skall bli roligt. 

 

I: Vad tror du man får göra i förskoleklassen? 

P: Får arbeta med matte. 

I: Något mer? 

P: Man kommer få öva med siffror (blir tyst) läsa matte. 

I: Tycker du det är roligt att räkna? 

P: Jaa (skrattar till). 

I: Kan du räkna? 

P: Ja, jag kan räkna högt. 

I: Kan jag få höra? 

P: Börjar räknar högt till 39. 

I: Vad duktig du är. 

 

Han kopplar matematik till siffror och att man läser matematik. Pojken vill visa oss att han 

kan räkna högt och börjar göra det. De andra barnen som pratar om matematik vill också 
gärna visa att de kan räkna. Läxor är något som kommer upp i den enskilda barnintervjuen 

och några av barnen upplever att det skall bli roligt eller trist att få dem. Barnen är inte eniga 

om att läxor är något som man gör i skolan eller när man kommer hem.  Det barnen är eniga 

om var att deras pedagog ger dem läxor och att man måste göra dem. De flesta barnen har sett 

sina syskon göra läxor och att det tar lång tid att göra dem.  

 



16 

 

Leken är något som barnen förväntar sig fortsätta i förskoleklassen. Några tror att det bara är 

lek som de gör i förskolan. Barnen förväntar sig att det skall finnas samma leksaker i 

förskoleklassen som man har i förskolan.  I förskoleklassen kan man leka inne eller ute då det 

är rast tror barnen. Leken betyder mycket för barnen. Det är något som de ser fram emot att få 

fortsätta med i förskoleklassen. En flicka berättar om sina förväntningar om förskoleklassen. 

   

            I: Vad tror du att du kommer få göra i förskoleklassen? 

           B: Man får leka.                             

            I: Får man leka något mera? 

           B: I dockvrån.                                                                          

                               I: I dockvrån? Tror du att man kan göra något mer? 

                               B: Jag tror man kan måla.  

                               I: Vad får man måla för något? 

         B: Det man vill. 

         I: Något annat? 

         B: Leka med pussel. 

 

Några av barnen har kopplingar till skolan eftersom de har syskon eller kompisar som går där. 

De berättar att deras syskon eller kompisar visar eller pratar om skolan på något sätt. Det 

resulterar i att barnen vet lite om hur det är i skolan och vad man gör. Här kommer en del av 

en flickas intervju där hon förklarar att hon känner en på en skola. 

 

 I: Hur tror du att det känns att börja i förskoleklassen? 

B: Jag tror det ska bli jätteroligt, jag skall träffa nya barn när 

jag börjar i förskolekassen.  

I: Tror du att kommer träffa många nya kompisar? 

B: Ja, jag känner någon som går där, som går på XXXXX. 

Hon heter XXXX. 

I: Skall hon också börja i förskoleklassen? 

B: Nej, hon har redan börjat där. 

I: Har hon redan börjat i förskoleklassen? 

B: Nej, jag menar XXXXX heter hon. Så här är det. När jag 

träffar henne brukar hon alltid leka med mig. Hon låter aldrig 

bli mig. 

I: Hon tycker att du kanske att du är en bra kompis. 

B: Ja, jag vet. 

 

De barn som inte har några syskon eller kompisar som går i skolan har svårt att beskriva vad 

de tror att man gör där.  

Föreställningar om skoldagens innehåll 
 

Denna fråga resulterar i många olika diskussioner mellan barnen då vi använder oss av 

fokusgrupper. Barnen är inte eniga om hur en dag ser ut men kan ändå ta vara på varandras 
åsikter. Diskussionen går lugnt till och alla får komma till tals. Det blir många olika åsikter 

som kommer fram bl.a. hur man har rast, leker och hur läxor går till. Här nedan kommer ett 

litet utdrag ifrån ena fokusgruppen. 

 

I: Hur tror ni en dag i skolan ser ut? 

B1: Många läxor. 
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B2: Läsa 

B3: Leka 

B4: Måste ha rast. 

B1: Äta mat. 

B4: Leka och gunga. 

I: Vad tror du XXXX händer i skolan? 

B3: Att man får läxor. 

B2: Jag tror man får göra läxor. 

En Flicka nyser och ber om ursäkt. 

B4: Jag tror att man får leka med barbiedockor. 

 

Efter detta pratar barnen om rasten, hur den går till och om den är ute eller inne. Barnen 

beskriver att det ringer i en klocka då går man in eller ut. På rasterna träffar de sina kompisar 

och leker tillsammans. De pratar även om vilka lekar man kan göra ute och det var bl.a. 

”jage” och kurragömma. Sedan kommer de in på lite allvarligare saker som vi tar upp i en 

fokusgrupp: 

 

I: Vad tror ni mera? 

B1: Får en bok att göra läxor i. 

B2: Göra läxor för att få bra betyg. 

I: Vet ni vad betyg är för något? 

B2: När man sköter sig och får nästan som man vill. 

 

En pojke berättar att han vet mycket om skolan och hur det går till. Han berättar att han vet att 

man har betyg som man får när man sköter sig i skolan. Barnen kommer även in på miljön i 

skolan, hur man sitter och att man använder bänkar som har lock.  

Lärarroller som barnen beskriver 
 

Vid samtliga enskilda barnintervjuer berättar barnen vad deras pedagoger gör i förskolan och 

vad de tror att de kommer göra i förskoleklassen. Barnen är väldigt eniga om vad deras 

pedagoger gör i förskolan och i förskoleklassen.  

   

  I: Vad tror du din pedagog gör i förskolan? 

  B: Tröstar och städar. 

  I: Vad menar du? 

  B: Så som mamma gör. 

  I: Hur gör mamma? 

  B: Kramar mig. 

  I: Vad menar du med att pedagogen städar? 

  B: Plockar upp sakerna. 

 

 

I förskolan upplever barnen att pedagogerna är där för att trösta när de blir ledsna och städar, 
men i förskoleklassen gör pedagogen flera saker. Barnen beskriver att pedagogen i 

förskoleklassen är där för att ge läxor, sitter vid sin bänk och skriver. De diskuterar aldrig om 

att pedagogen i förskoleklassen hjälper till utan de är bara där. I fokusgrupperna diskuterar 

barnen vad pedagogen gör i förskoleklassen. 

 

I: Vad tror ni att era nya fröknar gör i skolan? 
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B1: Spelar på datorn. 

I: Spelar hon själv? 

B2: Nej med barnen. 

I: Vad tror ni fröken gör mera? 

B1: Ger läxböcker och städar. 

B3: Städar och säger till. 

B1: Ja säger till och målar väggar, pratar i telefonen. 

 

Det kommer fram till att pedagogen spelar på datorn, men de spelar inte själva utan med dem. 

Vidare i fokusgrupperna diskuterar barnen vad pedagogen gör. De kommer fram till att de ger 

läxböcker, städar och säger till. Resultaten från dessa fokusgrupper är att en pedagog är med 

och gjorde lite saker med barnen men städar mest. Barnen uppfattar inte att det är lektioner 

utan att man skall göra det pedagogen säger till dem att göra under dagen. Att ge läxor är 

självklart men hur det går till vet inte barnen riktigt. Några av barnen pratar om att få en egen 

dator som de kan spela på med pedagogen. De flesta barnen beskriver hur deras pedagoger är 

på förskolan för att trösta om de har slagit sig och är ledsna för något. De ser inte pedagoger 

som lärare utan någon som är där för dem när det har hänt något. När vi samtalar med ett barn 

framkommer det att pedagogerna i förskolan skall trösta som mamma gör när man är ledsen.  

Det innebär att mamma är där och kramar, tänder lampan och tröstar när man har slagit sig. Vi 

upplever att barnen uppfattar pedagogerna i förskolan som en traditionell ”mammaroll” till 

skillnad mot pedagogens roll i förskoleklass som barnen beskriver som en mer, även historiskt 

sett traditionell ”lärarroll”. 

Diskussion 
 

Syftet med vår studie var att få reda på femåringarnas förväntningar, föreställningar och 

tankar inför skolstarten i förskoleklassen. Barnens förväntningar inför att börja i förskoleklass 

var likartade men de hade olika tolkningar om hur en dag i skolan såg ut. I detta avsnitt 

diskuterar vi de resultat som vi har fått fram genom barnintervjuerna och fokusgrupperna. Vi 

kommer även att diskutera vårt metodval i studien och ge förslag på fortsatt forskning.  

 

Det sociala samspelet sker i nya former, språket och ordförrådet både ökas och ändras. Säljö 

(2000) beskriver ett sociokulturellt perspektiv att deltagarna samspelar med varandra och att 

utveckling är något som sker i möten mellan människor och är ständig förändring. Barnen får 

uppgifter att lösa ensamma eller tillsammans och det är en förutsättning för barnens 

utveckling och inlärning. Säljö (2005) framhäver att stimulera barnens mognad krävs 

utmanande uppgifter vilka uppmuntrar deras nyfikenhet på begrepp och skriftspråk Här 

upplever vi att det är viktigt att pedagogen anpassar utbildningen till barnens utvecklingsfas. 

 

Vi upplevde att begreppen som vi använde förvirrade barnen och några av dem var förskola, 

förskoleklass och skola. Arnér och Tellgren (2006)  menar att om vi vuxna skall förstå 

barnens livsvärld måste vi se det ur barnens synvinkel och vad de hör. Johansson (2003) 

betonar att samtala med barn måste ske på deras villkor. Det gäller att försöka se och förstå 

barns olika uttryck. När vi använde oss av begreppet förskola och förskoleklass trodde några 

av barnen att det betydde skola. Pedagog var också något som några av barnen hade svårt för 

och även läxor. Läxor var något som barnen trodde att man gjorde både i skolan och i 

hemmet.  
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Några barn visade tecken på irritation under intervjuerna. Ett av barnen visade tydligt med sitt 

kroppspråk att det inte förstod begreppet förskoleklass. Man såg på ansikte att barnet försökte 

vara lugn och sansad men kroppsspråket sa något helt annat. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) anser att iakttagelser av kroppsspråket är viktiga för att kunna tolka det 

barnet vill ha sagt under intervjun. Då intervjuaren bytte ut begreppet förskoleklass till skolan 

förstod barnet vad vi menade och kroppsspråket blev lugnare så intervjun kunde fortgå.   

 

Innan vi gick vidare med intervjuerna diskuterade vi hur vi skulle göra med begreppen. Vi 

beslutade oss att ändra orden förskola till dagis och pedagog till fröken och förskoleklass till 

skola då vi såg att några barn inte förstod begreppen. Ändring av orden gjorde att vi fick ett 

bättre resultat än om vi hade fortsätt att använda oss av svåra begrepp. Barnen tar för givet att 

förskoleklassen är en skola men skolverket (2013) beskriver det som en egen skolform som är 

frivillig där man skall förbereda barnen inför grundskolan. 

 

Varför är det så svårt att använda rätt begrepp och förklara dem tidigt för barnen? De flesta 

mor- och farföräldrar använder sig av andra begrepp som barnen förstår. I 

Barnomsorgsguiden (2009) beskrivs att föräldrar använder sig av småbarnsföräldrarnas 

språkbruk d.v.s. dagis istället för förskola. För att kunna komma åt begreppen måste någon 

börja använda dem och det tar generationer att ändra det. Lärarnas historia (2010) belyser att 

det var i slutet 1990-talet som begreppet förskola börjades användas i verksamheterna men 

ordet kom redan i slutet av 1960-talet. Men resultatet av undersökningen visade att man inte 

alltid använder begreppet förskola. Om det ska bli ändring på det så måste pedagogerna och 

vuxna börja använda begreppet förskola mer och förklara för barnen vad det står för.   

 

Barns positiva förväntningar inför att börja i förskoleklassen var att det skulle bli roligt eller 

spännande. Ingen av barnen sa att det skulle bli tråkigt eller att det var jobbigt. Svaren 

överraskade oss då vi trodde att något barn skulle tycka att det var otäckt att börja i 

förskoleklassen. Genom egna upplevelser har vi sett barn som inte tyckte att det skall bli 

roligt att börja i förskoleklassen. Det kan bero på att barnen har positiva upplevelser ifrån 

förskolan, sina kompisar eller syskon. Efter intervjuerna tog vi upp barnens positiva 

upplevelser med en pedagog på förskolan, för att få en inblick varför barnen redan var så 

positiva på att börja i förskoleklassen. Hon trodde att barnens upplevelser om att få börja i 

förskoleklassen berodde på att de pratade om det när det kom på tal. Genom att prata om det 

då barnen frågar gör att de tar till sig kunskaper om skolan och överflytten till förskoleklassen 

kan bli lättare. Sandberg (2012) menar att det finns olika sätt att tillvara barns lärande och 

utveckling under övergången till skolan och att det är en viktig händelse i barnets liv och att 

börja prata om det tidigt gör att övergången kan bli lättare. Laverick (2008)  betonar att många 

föräldrar är oroliga för sina barn hur de skall klara övergången till förskoleklassen då de skall 

bli mera självständiga. Hon menar att lärarna kan minska föräldrarnas oro för barnen genom 

att hjälpa dem vid olika situationer t.ex. toalettbesök och påklädning i förskoleklassen. För att 

förstå och lyssna på hur barn känner sig är det viktigt att se det ur ett barns perspektiv. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2003) menar att delaktighet och barns perspektiv är 

beroende av varandra. För att göra barn delaktiga måste vuxna kunna ta ett barns perspektiv. 

Vi anser att det är viktigt att prata om förskoleklassen när barnen vill och inte bara begränsa 

det till terminen innan de börjar i förskoleklassen.  

 

Barnen pratade och beskrev hur de skulle få träffa sina gamla kompisar men också få nya i 

skolan. De kan utvidga sina sociala förmågor genom att träffa nya kompisar. Att få nya 

kompisar är spännande och de får lära sig att samspela med varandra. Vygotskij betonar att 

barn ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang och att utvecklingen kan ses som ett resultat 
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när barnet har sociala samspel med andra (Hwang och Frisén, 2005).  När barn träffar andra 

barn byter de erfarenheter med varandra och samspelar för att förstå varandras livsvärd. 

Genom att ha många kompisar utvecklar man sin sociala kompentens och sin självkänsla. Om 

man inte har kompisar så kan det lätt bli att man blir hämmad i sin utveckling. Vedeler (2009) 

anser att utvecklingen av social kompetens är viktig för att kunna utvecklas. Det handlar om 

att barnet skall kunna lösa konflikter, bygga upp vänskap och uppnå gemensamma mål. Ett 

barn som har svårt att bli accepterat kan få konsekvenser både socialt och kunskapsmässigt. 

 

Att få lära sig skriva, läsa och räkna matematik var något som barnen hade som förväntningar 

att de skulle få i förskoleklassen. Lillemyr (2002) betonar att lärandet börjar innan de börjar i 

skolan. Han anser också att barnet tar till sig förkunskaper redan i förskolan där de tar in en 

mängd olika kunskaper och kompentenser innan den formella undervisningen börjar. Han tar 

även upp att lärandet skiljer sig åt från förskola till skola. I förskolan upplevde vi att det skall 

vara kul och att det görs när barnen vill men i skolan gör man det på utsatta tider. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2012) påpekar att barn som börjar i förskoleklass bör inte ha för 

stora förväntningar om att förskoleklassen är för svår eller att man har för många läxor. Detta 

kan göra att barnet blir ängsliga inför att börja i skolan. 

 

Skriva var en självklarhet att lära sig för att kunna jobba var det några av barnen som sa. 

Många kunde redan skriva sitt namn och visste hur vissa bokstäver såg ut. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) menar att barn tror att de redan kan skriva, räkna och läsa. De 

har även en uppfattning om varför de måste kunna läsa, skriva och räkna. Barnen lär sig 

snabbt då de är intresserade och vill gärna lära sig mera om hur man skriver. Sandberg (2012) 

framhäver att barn som känner glädje och lust under de första åren har en förutsättning att 

fortsätta att lära sig olika saker. Samtidigt måste förskolan sträva efter att varje barn utvecklar 

ett intresse för skriftspråket och symboler (Lpfö 98, 2010). Läsa var något som barnen ville 

lära sig för att själv kunna läsa en bok. De kopplade inte att man måste kunna bokstäver utan 

att läsa var något som man lärde sig i skolan. Matematik var något som barnen gärna ville 

visa upp att de kunde och då menade de bara att räkna ett, två, tre o.s.v. Att räkna var något 

som barnen lärde sig själva tyckte de.  

 

Läxor är något som barnen tog upp men innebörden av ordet förstod de inte riktigt. De trodde 

att deras pedagog gav de läxor under dagen som de skulle göra i skolan och sedan tar barnen 

hem dem för att fortsätta. Läxor är något man måste göra och några av barnen tyckte att det 

var tråkigt att få medan några tyckte att det skulle bli askul med läxor. Att barnen visste vad 

läxor var är för att deras syskon hade fått läxor för att göra hemma. Det är bra om 

pedagogerna och vuxna är tydliga vad en läxa är för något. Westlund (2011) betonar i sin 

forskning om läxor, att det är ett svårfångat begrepp som finns någonstans mellan uppgift och 

tid, arbete och fritid, skola och hem. Hon menat även att en läxa är en hemuppgift, det vill 

säga en skoluppgift som görs i hemmet.  

 

I själva leken använder man sin fantasi och utveckling sker, vilket Vygotskij tar upp. Han 

menar att leken bidrar till utvecklingen och kan ses som ett socialt samspel mellan människor 

(Hwang och Frisén, 2005). Knutsdotter Olofsson (2003) anser att leken sätter en guldkant på 

livet då allt är möjligt inom lekens värld. I fantasin kan man prova på olika saker t.ex. åka till 

rymden. Hon menar även att det är viktigt för barnen att kunna skilja på fantasi och 

verklighet. Hjort (1996) anser att leken bidrar till utveckling och kunskap. Leken börjar redan 

när barnen är nyfödda och lärandet tar vid under hela utvecklingen. I Lgr11 (2011) är leken 

väsentliga delar i det aktiva lärandet medan i Lpfö 98 (2010) är leken viktig del som skall 

främja varje barns utveckling och lärande. Leken. i förskolan och förskoleklassen skiljer sig 
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åt. Då förskoleklassens dag har en mer styrd form med schemalagda aktiviteter ges mindre tid 

till den spontana leken. Detta kan leda till att lekens innehåll blir annorlunda. Ackesjö och 

Persson (2010) anser att leken är en utfyllnad mellan lektionerna. I förskolan får barnen leka 

under hela dagen förutom när det avbryts för lunch och vila.  

 

Det finns barn som tror att verkligheten i förskoleklassen är enbart lek. Under en intervju var 

det ett barn som föreställde sig enbart lek i förskoleklassen. Barnet trodde att allt de gjorde i 

förskoleklassen var lek. Vi upplevde att barnet inte hade några uppfattningar om vad som 

kommer hända. Detta är barnets livsvärld just nu, men det kan ändras då barnet är bara fem år. 

Karlsson et al., (2006) betonar att man skall möta barnet utifrån deras egna förutsättningar. 

Eftersom vi gjorde intervjuerna på höstterminen kan vara svårt att föreställa sig vad man gör i 

förskoleklassen om det inte har börjat prata om det ännu. 

 

Barnen föreställningar om hur en skoldag ser ut varierar. I fokusgrupperna berättade barnen 

hur de trodde en dag såg ut. Under själva diskussionen var barnen inte eniga om hur en 

skoldag ser ut men vi anser att de hade ungefär liknade tankar om skoldagen. Barnen kom 

fram till att man leker, har rast, äter, hur miljön såg ut och får betyg i skolan. Inget av barnen 

nämnde att man har lektioner där man lär sig utan det tog de upp i sina förväntningar. Ackesjö 

och Persson (2010) menar att alla verksamheter har till exempel lärarledda samlingar med 

uppföljande aktiviteter där barnen uppmanas arbeta enskilt eller i grupp. Skillnaden är att i 

förskola och förskoleklass kallas aktiviteterna ofta för lek, medan de i skolan kallas för 

skolarbete.  

 

I skolan beskrev barnen att man leker både inomhus och utomhus. Lekarna kunde variera stort 

då barnen har olika intressen. Vi tolkade barnens uppfattningar om leken att den var 

avgörande och hade stor betydelse i deras vardag. Lindgren (2002) anser att leken har en 

betydelse för utvecklingen. Genom lek kan barn se andra perspektiv och lära sig av varandra 

genom olika erfarenheter. Lillemyr (2002) betonar att leken är viktig för att lära sig nya saker, 

använda fantasin och utforska för att kunna lära känna sig själv och utveckla sin självkänsla. 

Barnen visste att rasten innebar att man kunde leka både utomhus eller inomhus när man gick 

i förskoleklassen. Utomhus var det mera att man kunde leka” jage” och kurragömma samt att 

träffa sina kompisar. Rasten enligt barnen är att gå ut på gården och man går in då det ringer i 

en klocka. Karlsson et al., (2006) anser att för en del barn är det meningsfullt att gå i skolan 

för rasten, där de leker och får kompisar. De menar också att rasten är viktig för barnen så de 

kan koncentrera sig på lektionerna. Rast är något som man inte benämner i förskolan utan 

man säger att ”nu går vi ut” istället för begreppet rast.  Enda rasten som barnen i förskolan 

upplever är då när pedagogerna går på rast.   

  

Barnen förklarade hur det kunde se ut i ett rum i skolan. Några var inne på att man sitter i 

rader med bänkar som har lock medan andra trodde att man satt vid bord. Pedagogen satt vid 

ett bord längst fram i rummet. Lindö (2002) anser att det traditionella klassrummet är när 

bänkarna är placerade i rader och att det är en kateder längst fram. Detta stämde överens med 

vad barnen trodde hur miljön såg ut i ett klassrum. Hur kunde barnen redan i femårsåldern 

veta detta? Vi tolkade att de barn som hade syskon i skolan visste mera hur det såg ut i ett 

klassrum. Det kan bero på att de har varit med syskonen i klassrummet. Här upplevde vi att 

barnen hade föreställningar som motsvarar den miljön som klassrummen brukar ha.  

 

I ena fokusgruppen beskrev ett barn att man får betyg i skolan om man sköter sig. Detta svar 

kom oväntat och vi blev nyfikna på vad barnet menade. För att få en inblick i vad barnet 

beskrev försökte vi diskutera mera runt detta. Barnet sa bara att man måsta sköta sig för att få 



22 

 

betyg. Detta fick oss att fundera på hur barnet kunde veta vad betyg var för något, och om 

detta är ett tecken på den debatt som förts om betyg under senare tid. 

 

Antagligen har barnet syskon som får betyg och att det pratas om betyg i hemmet och att man 

måste sköta sig annars får man inget betyg. Vad kan det betyda för de barn som hör detta? Det 

kan innebära att barnen känner att de har stora påfrestningar ifrån hemmet och till slut tycker 

de inte att skolan är rolig. Eftersom det är ett livslångt lärande skall barnen inte behöva tänka 

på betyg i tidig ålder. Sandberg (2012) tar upp hur viktigt det är att barnen inte känner någon 

press inför att lära sig då det är en stor händelse att börja i skolan. 

 

Barnen beskrev lärarens roll olika i förskolan och förskoleklassen. I förskolan såg de 

pedagogerna som en mamma och i förskoleklassen som en ”fröken”. Pedagogerna i förskolan 

skulle trösta, krama och vara där för barnen om det behövdes medan lärarna i skolan säger till 

och ger betyg fick vi som kommentarer. Barnen såg också pedagogerna som någon som städar 

efter dem som också kan kopplas till en mammaroll. Detta kan man jämföra med 1800-talet 

då man hade mera tillsyn och omsorg än lärandet på förskolorna. Ackesjö och Persson (2010) 

menar att genom Fröbels anda skulle pedagogen se barnet som en blomsterplanta genom att 

vårda och berika dem med näring. Barnen uppfattade att pedagogerna passade upp dem 

genom att byta blöja, trösta och hjälpa dem när det behövdes. Om pedagogerna hade suttit 

mera med barnen och berättat om hur det är och visat så kanske barnen hade fått en annan syn 

på lärandet och pedagogerna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) anser att 

pedagogerna/lärarna intervjuar barnen om deras uppfattningar kan detta användas i den 

pedagogiska verksamheten för att nå målen i läroplanen. 

 

Vår slutsats i studien var att barnen hade positiva förväntningar att börja i förskoleklassen. 

Det stämde inte alls överens med vad vi förväntade oss att de skulle berätta. Det kan bero på 

att de hade egna uppfattningar om hur det kommer att bli att börja i förskoleklassen samt att 

de hade fått höra hur det är av kompisar eller syskon. Enligt barnen såg lärarrollerna olika ut i 

förskolan och i förskoleklassen. I förskolan var pedagogerna som tröstade och passade upp de 

medan i förskoleklassen var pedagogen en som sa till och gav betyg. Det som var mest 

oväntat var att få höra att barnen kände till begreppen betyg och läxor, om en med olika 

föreställningar om vad det innebar. Det kan bero på flera faktorer t.ex. att barnen har syskon 

som får betyg eller att det pratas om de i hemmet.  

Metoddiskussion 
 

Eftersom syftet med studien var att få en djupare förståelse för vilka förväntningar och 

föreställningar femåringar har inför att börja i förskoleklass valde vi att samla in data med 

kvalitativa barnintervjuer och fokusgrupper. Från början var det tänkt att vi bara skulle 

använda oss av barnintervjuer men vi insåg att vi inte hade tillräckligt med material utifrån 

barnintervjuerna och fick då utöka med fokusgrupper.  

Under hela undersökningen valde vi att använda en mobiltelefon för att spela in och att vi 

antecknade och iakttog barnen. Det var för att vi inte skulle missa något barnen sa. Utifrån 

inspelningarna kunde vi exakt få fram vad som sagts av barnen, vilket vi inte hade fått om vi 
bara hade antecknat.  Genom att vi iakttog kunde vi få med kroppsspråket och gester som inte 

inspelningen kunde ta upp.  

 

Med barnintervjuerna var tanken att få reda på det enskilda barnets förväntningar och 

föreställningar om förskoleklassen. Kvale (2009) anser att barn får uttrycka sina upplevelser 

och uppfattningar om världen då de intervjuas. Vi ville att barnen skulle få chans att uttrycka 
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sig utan att bli påverkade av varandra, samt att de tystlåtna skulle få möjlighet att uttrycka sig 

utan att känna press från de övriga barnen. Under intervjuerna fick vi ta del av barns 

perspektiv då de berättade om sina föreställningar om skolstarten. Arnér och Tellgren (2006) 

belyser att ta ett barns perspektiv är när vi vuxna får se det genom barnens föreställningar och 

synsätt. Barnen ville gärna diskutera hur och vad de upplevde om förskoleklassen. Vi 

upplevde att barnintervjuerna var en metod som fungerade på dessa barn. Barnen tyckte att 

det var roligt att få vara med i vår studie. Detta kunde vi se när vi gjorde återbesök och barnen 

undrade om vi skulle intervjua dem igen.  

 

I fokusgrupperna ville vi få en så bra diskussion mellan barnen som möjligt där de kunde säga 

sin åsikt. Barnen fick utrycka sig inför alla men fick även höra att det finns andra åsikter som 

inte stämmer överens med den egna.  Kvale (2009) menar att genom att ha fokusgrupper får 

man fram olika uppfattningar i en fråga. Vi lät barnen diskutera fritt men fick även se till att 

alla kom till tals. Det som vi fick uppleva var att barnen uppförde sig annorlunda än i 

barnintervjuerna. Vissa barn hade svårt att sitta still och ville inte delta i diskussionen utan vi 

fick leda in dem i diskussionen. De var som var mera pratglada under intervjuerna blev 

tystlåtna och blyga i fokusgrupperna. Ett av problemet kunde bero på att barnen hade 

förväntat sig att de skulle få bli intervjuad enskilt som de blev i barnintervjuerna. Även om 

barnen tyckte att det var jobbigt att delta i fokusgrupperna så fick vi fram mera material till 

vår studie. 

 

Med enskilda barnintervjuerna fick vi mera detaljerade och spontana svar av barnen. Vi 

upplevde att barnen var mer bekväma i situationen. I fokusgrupperna fick vi delta mera för att 

få alla barn delaktiga genom att ställa frågor. Barnen blev mer påverkade av varandras svar 

och svarade samma sak än att komma på egna åsikter, men vi fick ändå svar på de frågor vi 

ställde. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) beskriver att barn lätt genomskådar vilka 

förväntningar intervjuaren har och försöker då tillfredsställa intervjuaren. Vi kände inte att 

barnen försökte tillfredsställa oss under intervjuerna och fokusgrupperna.  

Förslag till vidare forskning 
 

Vi tycker att det skulle vara intressant om någon gjorde liknande studie på vårterminen om 

barnen förväntningar och tankar då förskolorna har börjat förbereda barnen mera inför 

skolstarten.  Har barnen fått nya förväntningar och tankar om starten i förskoleklassen?  
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Bilaga 1 

 

Till dig som är förälder till 5-åringar på XXXXX 

 
Vi är två studenter Adet och Åsa som utbildar oss till förskollärare vid 

Högskolan Väst i Trollhättan. Vi är nu inne på vår sista termin och skall skriva 

en C-uppsats. Vårt syfte med c-uppsatsen är att ta reda på vilka förväntningar 

barn har inför nästa års start i förskoleklassen.  För att kunna genomföra detta 

behöver vi hjälp av era barn. Vi vill gärna intervjua och observera barnen under 

ett par tillfällen.  

 

Alla barn kommer att garanteras anonymitet. Detta innebär att vi inte kommer 

nämna vilken förskola eller barnens namn i vår c- uppsats. Enligt med de etiska 

reglerna så är detta helt frivilligt. Ert barn har när som helst rätt till att avbryta 

deltagandet i uppsatsen. Vårt material kommer inte att finnas tillgängligt för 

annan forskning eller bearbetning. Det material som vi har samlat under arbetets 

gång kommer att raderas. 

 

Vill ni som vårdnadshavare tillåter att Ert barn får vara med i vår undersökning 

vore vi tacksamma om ni skriver under med ert och barnets namn. Eftersom vi 

inte har så mycket tid skulle vi vilja att det lämnas in senast den XXXXX till 

pedagogerna på avdelningen. 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Adet och Åsa 

 

 

 

……………………........  ...................................................... 

Barnets namn   Vårdnadshavares underskrift 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

Vi berättar lite om varför vi är här och ställer några frågor om förskoleklassen. ( vi har varit 

där på förskolan och berättat lite). Innan intervjun småpratade vi med barnen för att de skulle 

känna sig lugna inför intervjun. 

 

1. Hej! Vad heter du? 

 

2. Du skall börja i förskoleklassen i höst? 

 

3.  Hur tycker du det skall bli? 

 

4. Känner du någon som går i förskoleklassen? 

 

5. Om du fick bestämma vad skulle du vilja göra i förskoleklassen? 

 

6. Om någon är rädd för att börja i förskoleklassen, vad kan fröken göra? 

 

 

Beroende på hur barnen svarar kommer vi ställa följdfrågor.  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 Bilaga 3 

Fokusgrupps intervjuer 

 

Innan vi började så pratade vi med barnen om intervjua som vi gjorde tidigare och lite 

allmänt. 

 

1. Hur tror ni en dag i skolan ser ut? 

2. Vad tror ni att era nya fröknar gör på skolan? 

3. Vad gör era fröknar på förskolan? 
 

Beroende på hur barnen svara kommer vi ställa följdfrågor. 
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